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PLUS RISK Extra - vaše zavarovanje 
odpovedi 

 

Izključno pri nas: vaše zavarovanje odpovedi potovanja PLUS RISK Extra 
Česa zagotovo ne želite vzeti s seboj na potovanje? Takoj mi pride na misel en zanesljiv odgovor: skrbi! Prav tega 
vas želimo razbremeniti - od rezervacije do varne vrnitve. Tako lahko brez skrbi uživate le v prijetnih straneh 
potovanja. 

 
Če načrtovanega potovanja ne morete začeti ali ga morate prekiniti, je to vedno neprijetno. 
Naše zavarovanje  ščiti  različne razloge za odpoved. To je lahko odpoved poroke, če je to bil razlog za potovanje, neopravljeni izpiti,  
ali sosedska pomoč v primeru nesreče in še veliko več. 

 

Zavarovalni moduli                                                                                                                                                       Posameznik ali družina1
 

 

Zavarovanje za primer odpovedi* 

 
Zavarovanje odpovedj potovanja PLUS RISK Extra* 

Prekinitev potovanja* 

dodatni stroški povratnega potovanja 100 % 

nadomestilo za neizkoriščene hotelske nočitve 100 % 

 
Zavarovalno kritje velja za vsako potovanje, ki traja največ 42 dni. 

 
* COVID-19 je vključen v zavarovalno kritje. 

1 Zavarovanje se krije osebam, navedenim v potrdilu o zavarovanju (polici) v skladu z zavarovalno pogodbo, ki imajo običajno prebivališče v Avstriji, Nemčiji, Italiji, na 
Nizozemskem, Češkem, Madžarskem, v Sloveniji ali na Hrvaškem. Z družinsko tarifo lahko zavarujete največ štiri odrasle osebe in največ osem otrok do 20. leta starosti. Ni 
nujno, da živijo v istem gospodinjstvu. Družinska tarifa velja za največ 10 oseb, ki potujejo skupaj. 

potovanja. Za zavarovalno kritje veljajo trenutno veljavni Splošni zavarovalni pogoji za zavarovanje odpovedi potovanja PLUS RISK Extra II. 

 
Stanje informacij: 01/2022 

 
Opomba: Namen te mape je zagotoviti kratke in 
jedrnate informacije o naših produktih. To ni 
ponudba v pravnem smislu. Zloženka je bila skrbno 
pripravljena, vendar lahko skrajšana predstavitev 
povzroči zavajajoče ali nepopolne vtise. Za 
zavezujoče informacije si oglejte celotno prijavno 
dokumentacijo, police in zavarovalne pogoje, na 
katerih temeljijo. 

 
Zaradi boljše berljivosti se razlikovanje po spolu 
ne uporablja za sestavljene besede in imena 
storitev. 
odpovedi. Ustrezni izrazi seveda veljajo za vse spole 
v smislu enakosti. 

 
 
 
 

Lastnik in producent medijev: 
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance 
Group Kraj objave in proizvodnje: Dunaj 
Foto: Getty Images, Shutterstock 
(22.01. | API Reise-Storno II - J20218830) 

 

Ihre Sorgen möchten wir haben. 

Zaščita pred tveganji, kot so nenadna huda bolezen ali resne zdravstvene posledice 
nesreče in podobno., brez odbitne franšize 

Cena potovanja do 10.000 

Tu smo za vas. 

Za dodatne informacije se obrnite na svetovalca Wiener Städtische ali 
uporabite navedene možnosti za stik: 

 
Servisna številka 050 350 350 350 
kundenservice@wienerstaedtische.at 
wienerstaedtische.at s ServiceBotom | Video svetovanje | Klepet v živo 

razširitev kritja z različnimi dodatnimi razlogi za odpoved, 
npr. odpoved poroke, če je bil to razlog za potovanje, neopravljen izpit, sosedska 
pomoč v primeru nesreče itd., z 20-odstotno franšizo. 

do 100 % 


